
Procedury zwrotu podręczników w Szkole Podstawowej nr 29 im. Giuseppe 

Garibaldiego w okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkole 

 

 
 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 

r. poz. 59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. 

zm.), 

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493), 

5. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 

marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz 

 z 2020 r. poz. 322, 374 567), 

6. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – konsultacje 

w szkole z dnia 15 maja 2020r. 

 
 
 

• Od 15 maja 2020 r. biblioteka szkolna przyjmuje zwroty podręczników od uczniów klas     

I –VIII. 
 
• Zwroty odbywają się wyłącznie według ustalonego przez dyrektora harmonogramu. 
 

• Do szkoły nie mogą wejść uczniowie, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo 

mają objawy choroby zakaźnej. Osoby przynoszące podręczniki podpisują stosowne 

oświadczenie (wzór oświadczenia dla ucznia stanowi załącznik nr 1, oświadczenie dla 

nauczyciela załącznik nr 2). 

• Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają bezwzględny obowiązek dezynfekcji rąk 

(przy wejściu umieszczony jest płyn do dezynfekcji). 

• Wchodzącym do budynku szkoły mierzona jest temperatura bezdotykowym 

termometrem (po uzyskaniu ich zgody lub zgody ich opiekunów w przypadku osoby 

niepełnoletniej). 



• Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest chory i może zarażać inne osoby nie 

zostanie wpuszczony do szkoły, a rodzic zostaje poproszony o zabranie ucznia do domu 

i skontaktowanie się z lekarzem. 

• Uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby wchodzące do budynku szkoły 

zobowiązani są posiadać środki ochrony osobistej tzn. rękawiczki, maseczki ochronne, 

ewentualnie przyłbice. 

• Uczniowie wchodzą  wejściem  głównym. 

• Uczeń nie ma obowiązku zmiany obuwia. 

• Uczeń po przybyciu do szkoły, udaje się bezpośrednio do biblioteki szkolnej. 

• Jednocześnie na terenie szkoły może przebywać 3 uczniów. 

• Przychodzący do szkoły powinni pamiętać o higienie dróg oddechowych (podczas 

kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie 

jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce). 

• Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do dbania o zachowanie odpowiedniego 

dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży (2 m dystansu 

między dziećmi). 

• Na terenie szkoły codziennie prowadzone są prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł 

 i blatów w salach. 

• W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, w którym w przypadku stwierdzenia 

objawów chorobowych nastąpi natychmiastowe odizolowanie podejrzanej o chorobę 

osoby. W takiej sytuacji należy zawiadomić rodzinę bądź osoby wskazane do kontaktu 

o zaistniałej sytuacji oraz skontaktować się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie  

z procedurą ogólną. 

• Przy wejściu do szkoły i sekretariacie umieszczone są potrzebne numery telefonów do: 

organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, odpowiednich służb 

medycznych. 
 
  

 

  
  


